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Основні дані 
 

Офіційна назва: Федеративна Республіка Бразилія  
 

Столиця: Бразиліа – Федеральний Округ  

Найбільші міста: Сан-Пауло, Ріо-де-Жанейро, Салвадор, Бело-Хорізонте, 
Форталеза, Порту-Алегре, Ресіфе 

Територія: 8,514 млн. кв. км.   

Мова Португальська  

Природні ресурси: Понад 100 видів мінеральної сировини – металеві 
руди (залізо, марганець мідь, нікель, ніобій, боксити, 
золото,), неметалеві руди (калійні та фосфатні, 
вапняки, кам’яна сіль), а також уран, нафта та газ. 
Займає перше місце в світі за запасами прісної води.  

Населення: 211 млн. осіб (квітень 2019 р.). 

ВВП 1,869 трлн. дол. США (2018 р. за даними Світового 
Банку) 

ВВП на душу населення 8920 дол. США. (2018, за даними Світового Банку) 

Валюта  реал 

Курс валюти до дол.США 1 реал – 5,2 дол.США (червень 2020 р.) 

Рівень інфляції 4,31% (2019 р.)  

Місце країни у рейтингу 
Світового банку «Doing Business 
2020»: 

124 

Продукція сільського 
господарства (основні 
продукти): 

Кава (І місце у світі) , цукор та цукрова тростина 
(І місце у світі) , помаранчі  та помаранчевий сік (І  
місце в світі), соєві боби (І місце у світі),  
кукурудза, какао, цитрусові, квасоля, тропічні 
фрукти, рис, пшениця, яловичина, курятина, 
свинина  
 

Промисловість (основні 
продукти): 
 

Автомобілі та автозапчастини, літаки, нафтохімічна та 
хімічна продукція, продукція харчової промисловості, 
металургійна продукція, текстиль та вироби з нього, 
взуття. 

Сфера послуг (основні види): Транспорт та супутні послуги, поштові послуги, 
професійні та адміністративні послуги, інформаційно-
комунікаційні послуги  
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Обсяг зовнішньої торгівлі  402 млрд.дол.США (2019 р.) 

Експорт 225 млрд.дол.США (2019 р.) 

Основні товари експорту  Нафтопродукти, залізна руда, соя, целюлоза, 
кукурудза, яловичина, курятина, промислова 
продукція, цукор, металева продукція, автомобілі та 
автозапчатини, літаки тощо 

Імпорт 177 млрд.дол.США (2019 р.) 

Основні товари імпорту  Нафтопродукти, добрива, промислова продукція, 
телекомунікаційне обладнання, труби, органічні та 
неорганічні компости, металева продукція, 
автозапчастини та автомобілі, плаваючі платформи, 
медикаменти, агрохімікати, добрива тощо 

Основні торгівельні партнери:  

Експорт: Китай, США, Нідерланди, Аргентина, Японія 

Імпорт: Китай, США, Аргентина, Німеччина, Південна Корея 

Торгівля з Україною: (за даними 
Держкомстату) 

 

Експорт: 73,96 млн. дол.США (2019 р.) 

Імпорт: 217,59 млн. дол. США (2019 р.) 

Структура українського експорту 
товарів та послуг: 

лікарські засоби (інсулін), чорні метали, продукцiя 
борошномельно-круп'яної промисловості (солод) 

Структура українського імпорту 
товарів та послуг: 

засоби наземного транспорту, крім залізничного 
(трактори), чорні метали, різні харчові продукти, 
фармацевтична продукція, кава  

Частка України у зовнішній 
торгівлі Бразилії (2019): 

0,049% в експорті, 0,06% в імпорті 

Частка Бразилії у зовнішній 
торгівлі України (2019):  

0,1% в експорті, 0,3% в імпорті (за статистикою 
Бразилії) 

Наявність антидемпінгових, 
компенсаційних та захисних 
заходів щодо української 
продукції: 

Бразильська сторона застосовує антидемпінгові заходи 
до українського прокату плоского (коди 7208.5100 та 
7208.5200, з 02.10.2019 в розмірі 52,2 дол. США за т) та 
лінійних безшовних труб з вуглецевої сталі (код 
7304.19.00, з 21.11.2014 в розмірі 155,8 та 708,6 дол. 
США за тону, в залежності від підприємств 
виробників). Наразі триває процес перегляду 
антидемпінгових заходів на імпорт сталевих труб 
(розпочався 22.11.2019 р., остаточне рішення має бути 
винесено до 22.11.2020 р.) 

Представництва України  Посольство України в Бразилії, Консульство України в 



4 

 

Сан-Пауло, Почесне консульство України в Сан-Пауло, 
Почесне консульство України в Куритібі 

Віза  Взаємний безвізовий порядок в’їзду для громадян 
України та Бразилії з метою туризму та бізнесу на 
період не більше 90 днів протягом 180 днів з дати 
першого в’їзду. 

Часовий пояс  UTC-3 (Бразиліа, Сан-Пауло, Ріо-де-Жанейро) 
Різниця часу з Україною: - 5 годин за зимовим часом,     
- 6 годин за літнім часом.  

Телефонний код  +55 

 
Особливості доступу на бразильський ринок  

 З 1995 р. Бразилія є членом СОТ. 
30 грудня 1996 р. вступила в силу Угода між Урядом України та Урядом 

Федеративної Республіки Бразилія  про торговельно-економічне співробітництво, 
яка передбачає встановлення режиму найбільшого сприяння у всіх галузях 
торговельно-економічного співробітництва.  

Бразилія є прихильницею принципів багатосторонньої торговельної системи. 
Імпортна продукція обкладається високими податками. У середньому податок на 
імпорт може складати 10-35%, до якого додаються інші податки. Також в Бразилії 
застосовуються різні нетарифні бар’єри при імпорті продукції у вигляді ліценцій, 
спеціальних дозволів, довгих бюрократичних процедур при розгляді заявок на 
імпорт окремих видів продукції тощо.  Крім цього, для захисту внутрішнього 
виробника Бразилія широко використовує антидемпінгові заходи, зокрема, наразі 
застосовуються антидемпінгові мита на імпорт українського плоского прокату та 
сталевих труб.  

Слід також враховувати, що, як правило, при експорті до Бразилії 
медикаментів, медичної продукції, косметики, харчових добавок, деякої харчової 
продукції необхідно отримати попередній дозвіл або реєстрацію бразильської 
Національної агенції санітарного нагляду (ANVISA), а при експорті продукції 
рослинного та тваринного походження, напоїв, харчової продукції – Міністерства 
сільського господарства, тваринництва та продовольчого забезпечення Бразилії 
(МАРА).  
 

Імпорті податки та збори 
Бразилія застосовує низку податків та зборів до імпортної продукції, зокрема 

податок на імпорт (ІР), податок на промислову продукцію (ІРІ), податок на обіг 
товарів та послуг (ICMS), податки на Програму соціальної інтеграції (PIS) та Внесок 
для фінансування соціальної захисту та інші податки (COFINS).  

ІР – це федеральний податок. Його ставка залежить від класифікації товарів за  
єдиною митною номенклатурою МЕРКОСУР (NCM), і застосовується до всіх 
імпортних товарів походженням поза межами блоку. Проте, кожна з країн-членів 
МЕРКОСУР має право на застосування своїх тарифних ставок на 100 товарних 
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найменувань, які є виключенням.  Інформацію щодо єдиної митної номенклатури 
МЕРКОСУР, розмір тарифу та оновлений список товарних виключень можна знайти 
за посиланнями http://www.camex.gov.br/tarifa-externa-comum-tec/tec-listas-em-
vigor, https://www.mercosur.int/politica-comercial/ncm/. ІР нараховується на 
імпортну ціну товару CIF. 

Водночас, з метою залучення інвестицій Бразилія, в рамках т.зв режиму «ex 
tarifario» може тимчасово знижувати до 0-2% тарифи на капітальні та 
інформаційно-комунікаційні товари, якщо їхні аналоги не виробляються в Бразилії. 
Заявку на зниження тарифу подають імпортери до Міністерства економіки за 
спеціальною процедурою. Актуалізований список товарів, на які було знижено 
імпортні тарифи в рамках цього режиму, можна знайти за посиланням  
http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-
13/o-que-e-o-ex-tarifario-5.  

ІРІ – це федеральний податок, який стягується з більшості вироблених товарів 
як внутрішнього виробництва, так і імпорту, при чому в одній товарній категорії 
його ставка може буде вищою на імпортний товар через політику підтримки 
національного виробника. Ставка податку може складати 0-15% в залежності від 
важливості товару для кінцевого споживача в Бразилії. Інформацію щодо ставок ІРІ 
на всі види імпортованих товарів можна знайти за посиланням 
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/ipi. Бразильській експорт 
звільняється від сплати ІРІ. Податок нараховується на ціну товару CIF + IP. 

PIS та CONFIN є соціальними внесками на федеральному рівні, які, у тому числі, 
накладаються на імпорту продукцію. Їхні основні ставки складають 2,1% та 9,65% на 
імпорт товарів, 1,65% та 7,6% на імпорт послуг відповідно, проте вони можуть 
відрізнятися для деяких товарів, що визначені законом 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm). 
Нараховується на ціну товару CIF + IPІ.  

ICMS - це регіональний податок на додану вартість урядів штатів, який 
стягується як з імпортованої продукції, так і товарів внутрішнього виробництва. 
Його ставка відрізняється в залежності від штату і може складати 7-35%. В 
середньому вона ставить 17-18%. Деякі сектори економіки, як наприклад 
видобувна промисловість, виробництво електроенергії, рідкого палива та 
природного газу, а також більшість товарів бразильського експорту звільняються 
від сплати цього податку. Нараховується на ціну товару CIF + ІР+IPІ+ (PIS+COFINS). 

При імпорті нафтопродуктів, зокрема бензину та дизелю стягується Внесок за 
економічні операції (CIDE), який складає 100 реалів за 1 м.куб  та 50 реалів за 1 
м.куб відповідно.  

Крім цього, у ціну транспортування до бразильського порту включається 
федеральний Додатковий збір на фрахт для відновлення торгового флоту (AFRMM).  

Деякі товари можуть бути звільнені від певних податків при імпорті. Для 
точного розрахунку всіх імпортних податків та зборів на сайті Податкової служби 
Міністерства економіки Бразилії доступна послуга симуляції такої операції за 
тарифним кодом NCM http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/. 

 

http://www.camex.gov.br/tarifa-externa-comum-tec/tec-listas-em-vigor
http://www.camex.gov.br/tarifa-externa-comum-tec/tec-listas-em-vigor
https://www.mercosur.int/politica-comercial/ncm/
http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5
http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/ipi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/
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Імпортні процедури 
  
 Всі імпортні та експорті операції в Бразилії мають бути зареєстровані в 
Інтегрованій системі зовнішньої торгівлі SISCOMEX, яка працює за принципом 
«єдиного вікна» - http://www.siscomex.gov.br/sistema/demais-sistemas/importacao-
2/, що суттєво зменшує час на оформлення та кількість документів. В залежності від 
типу продукту (аграрна, фармацевтична тощо), бразильська сторона може 
вимагати додаткові документи та імпортні ліцензії. Більш детальну інформацію 
щодо імпорту можна знайти на сторінці Міністерства економіки Бразилії 
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao.  
 Адміністративні процедури імпорту можна поділити на декілька етапів: 

- Реєстрація імпортера в системі SISCOMEX (http://www.portalsiscomex.gov.br/) 
- Класифікація товарів згідно з Єдиною митною номенклатурою МЕРКОСУР 
- Передача експортером проформи інвойса бразильському імпортеру  
- Реєстрація імпортером операції в SISCOMEX 
- Отримання імпортної ліцензії, у разі необхідності (автоматично або 

неавтоматично) 
- Відправка товару експортером та направлення імпортеру всіх 

супроводжуючих документів  
- Видача міжнародної документації та здійснення митного очищення товару 
- Укладення імпортером угоди про обмін валюти з авторизованою фінансовою 

інституцією 
- Сплата імпортних податків та зборів  
- Видача імпортної декларації  
- Отримання вантажу  

Детальну інформацію щодо митних процедур в Бразилії можна знайти на 
сайті Податкової служби Міністерства економіки Бразилії 
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira, 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-
importacao). 

 
Ліцензія на імпорт  
При імпорті деяких товарів необхідно отримати імпортну ліцензію, яка може 

бути видана автоматично або неавтоматично через систему Siscomex.  
Максимальний термін отримання автоматичної імпортної ліцензії становить 10 днів, 
неавтоматичної – 60 днів з дати реєстрації в системі Siscomex. Строк дії імпортної 
ліцензії - 90 днів. У випадку неавтоматичної ліцензії, завантаження товару для 
експорту може здійснюватися тільки після її отримання, окрім випадків 
передбачених законом. Видача ліцензії на імпорт регулюється  Указом Секретаріату 
зовнішньої торгівлі Міністерства економіки Бразилії (колишнього Міністерства 
промисловості, зовнішньої торгівлі та послуг) SECEX №23 від 14.07.2011. 

Загалом 15 державних відомств можуть видавати ліцензії на імпорт через 
систему Siscomex в залежності від типу продукції, основними з яких є: 

http://www.siscomex.gov.br/sistema/demais-sistemas/importacao-2/
http://www.siscomex.gov.br/sistema/demais-sistemas/importacao-2/
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/importacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
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- Департамент зовнішньоторговельних операцій Міністерства економіки DECEX 
– видає імпортні ліцензії на товари, на які встановлені квоти, які підлягають 
аналізу на подібність та які підпадають під режим Ex-Tarifarios (знижений тариф, 
якщо подібний товар не виробляється в Бразилії), на вживані товари. Загалом 
імпорт вживаних товарів заборонений, за виключенням машин та обладнання, 
при умові виконання вимог, передбачених законом.  

- Національна агенція санітарного нагляду  (ANVISA) здійснює санітарний 
контроль продукції та послуг і відповідає за видачу імпортної ліцензії на 
медикаменти, косметичну та медичну продукцію, кров та похідну продукцію 
тощо.  Крім цього, для експорту до Бразилії виробники медикаментів, 
косметичної продукції, харчових добавок мають отримати сертифікат належної 
виробничої практики від ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/regulation) 

- Міністерство сільського господарства, тваринництва та продовольчого 
забезпечення (MAPA) відповідає за контроль та фіскалізацію імпорту живих 
тварин, продукції тваринного та рослинного походження, агрохімікатів, добрив, 
ветеринарної продукції, матеріалів з деревини тощо. Крім цього, більшість 
продукції рослинного та тваринного походження потребує попередньої 
реєстрація виробника,  самої продукції, отримання результатів аналізу щодо 
відсутності ризиків хвороб, погодження зоосанітрних сертифікатів тощо. 
(https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-
exportacao/importacao/importacao).  

- Головне управління Зони «франко» Манаус (Suframa) відповідає за видачу 
імпортної ліцензії на товари, які імпортуються компаніями, розташованими в 
зоні.  
На порталі SISCOMEX можна перевірити, чи потребує продукція отримання 

ліцензія на імпорт та орган, який її видає 
https://siscomex.desenvolvimento.gov.br/tratamento/private/pages/consulta_tratame
nto.jsf. 

 
Санітарний, фітосанітарний та зоосанітарний контроль імпорту   

Санітрному контролю, який здійснює ANVISA, підлягають медикаменти, 
косметична продукції, парфуми, предмети особистої гігієни, хімічна продукції для 
прибирання та дезінфекції, медична продукція тощо 
(http://portal.anvisa.gov.br/exporting-to-brazil). 

Фітосанітарний та зоосанітарний контроль рослинної та тваринницької 
продукції здійснюється Міністерством сільського господарства, тваринництва та 
продовольчого забезпечення Бразилії (МАРА) через відділення 
сільськогосподарського нагляду Vigiagro (https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao). 

 
Маркування 
Бразильське законодавство вимагає, щоб при маркуванні продукції була 

зазначена інформація щодо якості та кількості продукту, його складу, ціни, строку 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
http://portal.anvisa.gov.br/exporting-to-brazil
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao


8 

 

придатності, країни походження, ризики для здоров’я та безпеки споживача з 
перекладом португальською мовою. Серед товарів, до яких застосовуються 
особливі вимоги до маркування, є харчові продукти, продукція тваринного 
походження, іграшки, медикаменти, косметична продукція та харчові добавки. 
Вимоги до маркування та пакування імпортних товарів визначає та контролює 
Національний інститут метрології, стандартизації та промислової якості INMETRO, а 
також МАРА та ANVISA.  

 
Сертифікат відповідності  
При експорті низки продукції до Бразилії необхідно отримати сертифікат 

відповідності в INMETRO. Це стосується, зокрема, іграшок, автомобільних шин, 
ламп, електротоварів, будівельних товарів, деякого обладнання тощо. Повний 
список такої продукції можна знайти на сайті Інституту 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp.  
  

Імпорт на умовах «Drawback» 
Спеціальний митний режим «Drawback» застосовується до імпорту продукції, 

яка використовуватиметься для виробництва товарів, що у подальшому будуть 
експортуватися.  Цей режим має на меті сприяння експорту і зменшення 
виробничих витрат та може передбачати  звільнення від імпортних податків або 
їхнє відшкодування  (http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-
controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback).  

 
Тимчасове ввезення товарів на територію Бразилії  
У 2017 р. Бразилія офіційно стала приймати карнет АТА, міжнародний 

митний документ для тимчасового експорту та імпорту, який дозволяє звільнення 
від імпортних податків та зборів на товари, які будуть реекспортовані протягом 
року. Особливо це стосується товарів, які завозяться як експонати на міжнародних 
виставках та ярмарках.  

Крім цього, тимчасовий імпорт може здійснюватися для використання 
продукції для виробництва інших товарів та на умовах оренди або лізингу. Імпортні 
податки (ІР та ІРІ) сплачуються пропорційно часу перебування таких товарів на  
території Бразилії.  

 
Державні закупівлі  
Державні закупівлі в Бразилії регулюються Законом 8666 від 21 червня 1993 

р., який встановлює обов’язкову процедуру конкурсних торгів для державних 
закупівель товарів та послуг, у тому числі іноземних товарів. Всі міністерства, 
державні установи та підприємства для імпорту товарів мають опублікувати 
оголошення про торги, відкриті для всіх учасників.  Критерії відбору викладені в 
повідомленні про тендери, хоча у більшості випадків переважає найнижчий 
ціновий критерій за умови відповідних технічних вимог та умови постачання.  

Для участі у державних тендерах в Бразилії іноземних постачальник має 
мати свою представництво або представника з бразильською реєстрацією. З 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback
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серпня 2020 р. має вступити силу нове правило при здійсненні електронних 
тендерів, що іноземні компанія можуть реєструватися в Системі єдиного кадастру 
постачальників (Sicaf) без бразильської реєстрації, тобто без номеру Національного 
кадастру юридичних осіб (CNPJ) або Кадастру фізичних осіб (CPF). Водночас, 
присутність офіційного представника компанії буде вимагатись при підписанні 
контракту.  

У разі однакових кращих пропозиції бразильської та іноземної компанії, 
перевага має надаватись національному виробнику.   

Як правило, з тендерною пропозицією необхідно подати банківську гарантію, 
щоб покрити витрати на нову процедуру торгів у випадку, якщо переможець не 
зможе підписати договір постачання товару або виконання послуг. 

Усі процедури торгів публікуються на порталі закупівель Федерального уряду 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
 

Міжнародні виставки та ярмарки в Бразилії  
Інформацію щодо запланованих міжнародних виставок та ярмарків в 

Бразилії можна знайти на державному порталі Expofeiras  www.expofeiras.gov.br.  
 Інформацію про найбільш важливі міжнародні заході, яку щороку готує 
Посольство України в Бразилії, можна знайти на сайті  Ради експортерів та 
інвесторів при МЗС України https://rei.mfa.gov.ua/vistavki-za-kordonom/vistavki-za-
kordonom.  
 
 

Бізнес етикет 
 Як правило, бразильські підприємці дуже привітні та відкриті, надають 
перевагу неформальному спілкуванню та особистим контактами при веденні 
бізнесу. Важливим у спілкуванні з бразильцями є так званий «small talks», 
наприклад про футбол, сім’ю, музику тощо, а також постійний зв’язок з партнерами. 
При особистому знайомстві та переговорах бразильці використовують фізичний 
контакт, такий як рукостискання, похлопування по плечу (для чоловіків), поцілунки 
в щоку при привітанні та прощанні між жінками, а також між жінками та 
чоловіками. Проте, в південних регіонах Бразилії бізнес-етикет може бути більш 
формальним.  
 При першому контакті з бразильським підприємцем можна використовувати 
електрону пошту, після чого бажано передзвонити.  Зустріч доцільно призначати за 
декілька тижнів та підтвердити її по е-мейлу за декілька днів. Не зайвим буде 
рекомендація від спільних знайомих. На переговорах рекомендовано мати 
перекладача португальської мови, англійська мова використовується, як правило, у 
великих компаніях, які займаються зовнішньою торгівлею.  
 У повсякденному житті бразильці не пунктуальні. Проте, на ділові зустрічі 
рекомендується приходити вчасно та не втрачати терпіння, якщо бразильський 
партнер запізнюється. Бажано планувати зустрічі між 10.00 та 12.00 дня або між 
15.00-17.00 після обіду. При цьому, у п’ятницю бажано планувати зустріч лише 
зранку.  

http://www.expofeiras.gov.br/
https://rei.mfa.gov.ua/vistavki-za-kordonom/vistavki-za-kordonom
https://rei.mfa.gov.ua/vistavki-za-kordonom/vistavki-za-kordonom
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 Дрес-код може відрізнятися в залежності від компанії та регіону, але часто 
він формальний та консервативний – костюм та краватка для чоловіків і одяг у 
діловому стилі для жінок.  
 Експортеру рекомендується підгототувати каталоги та інформацію про свою 
продукцію португальською мовою, у крайньому випадку – англійською.  
 Під час зустрічі в офісі бразильської компанії подається кава. В залежності від 
відносини між партнерами, бразильська сторона може запропонувати ланч або 
вечерю для продовження переговорів.  
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Додаток І 
Корисні посилання на веб-ресурси державних органів Бразилії  
 

Назва державного органу Інформація  Посилання 

Податкова служба, 
Міністерство економіки 
Бразилії 
Receita Federal  
Ministério da Economia  

Оформлення імпорту http://receita.economia.gov.
br/orientacao/aduaneira/ma
nuais/despacho-de-
importacao 
 

Податкова служба, 
Міністерство економіки 
Бразилії 
Receita Federal  
Ministério da Economia 

Симулятор 
імпортних податків 
та адміністративних 
процедур  

http://www4.receita.fazenda
.gov.br/simulador/ 

Міністерство сільського 
господарства, тваринництва 
та продовольчого 
забезпечення Бразилії  
MAPA 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
 

Імпорт аграрної 
продукції 

https://www.gov.br/agricultu
ra/pt-
br/assuntos/importacao-e-
exportacao/importacao/imp
ortacao 
 

Міністерство сільського 
господарства, тваринництва 
та продовольчого 
забезпечення Бразилії  
MAPA 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
 

Імпорт продукції 
тваринного 
походження  

https://www.gov.br/agricultu
ra/pt-br/assuntos/sanidade-
animal-e-vegetal/saude-
animal/importacao 

Міністерство сільського 
господарства, тваринництва 
та продовольчого 
забезпечення Бразилії  
MAPA 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
 

Імпорт продукції 
рослинного 
походження  

https://www.gov.br/agricultu
ra/pt-br/assuntos/sanidade-
animal-e-vegetal/sanidade-
vegetal/importacao 

Міністерство економіки  
Ministério da economía  

Дані щодо 
бразильських 
експортерів та 
імпортерів  

http://www.mdic.gov.br/ind
ex.php/comercio-
exterior/estatisticas-de-
comercio-exterior/empresas-
brasileiras-exportadoras-e-
importadoras 

Міністерство економіки  
Ministério da economía 

Єдиний портал 
зовнішньої торгівлі 

https://portalunico.siscomex.
gov.br/portal/ 

Міністерство економіки  Інформація щодо http://www.mdic.gov.br/ind

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/importacao-e-exportacao/importacao/importacao
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
https://www.gov.br/agricultura/pt-br
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Ministério da economía імпорту  ex.php/comercio-
exterior/importacao 

Національна агенція 
санітарного нагляду  
ANVISA 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 

Інформація щодо 
експорту  в Бразилію 
продукції, яка 
підлягає санітарному 
контролю ANVISA 
  

http://portal.anvisa.gov.br/e
xporting-to-brazil 

Національний інститут 
метрології, якості та 
технології  
INMETRO 
Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia 

Список продукції, 
яка підлягає 
отриманню 
сертифікату 
відповідності  

http://www.inmetro.gov.br/
qualidade/rtepac/compulsori
os.asp 

Уряд Бразилії Інформація щодо 
тендерів на 
державні закупівлі  

https://www.comprasgovern
amentais.gov.br/ 

Уряд Бразилії Інформація щодо 
виставкових заходів 
в Бразилії  

http://www.expofeiras.gov.b
r/ 

   
 

http://portal.anvisa.gov.br/exporting-to-brazil
http://portal.anvisa.gov.br/exporting-to-brazil
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp


13 

 

Додаток ІІ 

Основні бізнес-об’єднання  
Національна конфедерація промисловості  
CNI 
Confederação Nacional da Indústria  
Сайт: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/ 
 
Національна конфедерація торгівлі товарами, послугами та туризму 
CNC 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo   
Сайт: http://www.cnc.com.br/ 
 
Національна конфедерація сільського господарства та тваринництва  
CNA 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil  
Сайт: https://www.cnabrasil.org.br/ 
 
Бразильська асоціація зовнішньої торгівлі  
AEB 
Associação de Comércio Exterior do Brasil  
Сайт: http://www.aeb.org.br/ 
 
Бразильська асоціація аерокосмічної промисловості  
AIAB 
Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil   
Сайт: http://www.aiab.org.br/ 
 
Бразильська асоціація харчової промисловості  
 АВІА 
 Associação Brasileira da Indústria de Alimentos  
Сайт: https://www.abia.org.br/ 
 
Бразильська асоціація пшеничної промисловості  
ABITRIGO 
Associação Brasileira da Indústria do Trigo 
Сайт: www.abitrigo.com.br 
 
Бразильська асоціація автомобільного машинобудування 
AEA  
Associação Brasileira de Engenharia Automotiva  
Сайт: www.aea.org.br 
 
Національна асоціація виробників автомобілів 
ANFAVEA 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.cnc.com.br/
https://www.cnabrasil.org.br/
http://www.aeb.org.br/
http://www.aiab.org.br/
http://www.aiab.org.br/
https://www.abia.org.br/
https://www.abia.org.br/
https://www.abia.org.br/
http://www.abitrigo.com.br/
http://www.aea.org.br/
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Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores  
Сайт: www.anfavea.com.br 
 
Бразильська асоціація виробників та імпортерів напоїв 
ABRABE 
Associação Brasileira de Bebidas 
Сайт: http://www.abrabe.org.br/ 
 
Бразильська асоціація підприємств інфраструктури та важкої промисловості  
Abdib 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base  
Сайт: www.abdib.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників машин та обладнання  
 ABIMAQ 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
Сайт: www.abimaq.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників іграшок 
ABRINQ 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos  
Сайт: www.abrinq.com.br 
 
Бразильська асоціація кавової промисловості 
ABIC  
Associação Brasileira da Indústria de Café  
Сайт: www.abic.com.br 
 
Бразильська асоціація виробників розчинної кави 
ABICS  
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel  
Сайт: www.abics.com.br 
 
Бразильська асоціація деревообробної промисловості 
Ibá  
Indústria Brasileira de Árvores  
Сайт: https://www.iba.org/quem-somos 
 
Національна асоціація продавців будівельних матеріалів 
ANAMACO  
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção  
Сайт: www.anamaco.com.br 
 

http://www.anfavea.com.br/
http://www.abrabe.org.br/
http://www.abdib.org.br/
http://www.abimaq.org.br/
http://www.abrinq.com.br/
http://www.abic.com.br/
http://www.abics.com.br/
https://www.iba.org/quem-somos
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Бразильська  палата будівельної промисловості  
CBIC  
Câmara Brasileira da Indústria da Construção  
Сайт: www.cbic.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників засобів персонального захисту, парфумів та 
косметики 
ABIHPEC  
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
Сайт: www.abihpec.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників взуття 
ABICALÇADOS  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS 
Сайт: www.abicalcados.com.br 
 
Бразильська асоціація електричної та електронної промисловості  
ABINEE  
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
Сайт: www.abinee.org.br 
 
Національна асоціація виробників електроніки  
ELETROS  
Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos 
Сайт: www.eletros.org.br 
 
Бразильська асоціація фармацевтичних сумішей 
ABIQUIF  
Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos  
Сайт: www.abiquifi.org.br 
 
Бразильська асоціація залізничної промисловості  
ABIFER  
Associação Brasileira da Indústria Ferroviária  

Сайт: www.abifer.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників штучних та синтетичних волокон  
ABRAFAS  
Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas 
Сайт: www.abrafas.org.br 
  
Бразильська асоціація металургійної та добувної промисловості  
ABM  

http://www.abihpec.org.br/
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Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 
Сайт: www.abmbrasil.com.br 
 
Національна організація нафтової промисловості  
ONIP  
Organização Nacional da Indústria do Petróleo  
 Сайт: www.onip.org.br 
 
Національна асоціація суднобудування  
SINAVAL  
Sindicato Nacional da Indústria da. Construção e Reparação Naval e Offshore  
Сайт:  www.sinaval.org.br 
 
Бразильська асоціація виробників рослинних олій 
ABIOVE  
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 
Сайт: www.abiove.com.br 
 
Бразильська асоціація хімічної промисловості та біотехнологій 
ABIFINA  
Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades  
Сайт: www.abifina.org.br 
 
Бразильська асоціація хімічної промисловості  
ABIQUIM  
Associação Brasileira da Indústria Química  
Сайт: www.abiquim.org.br 
 
Бразильська асоціація текстильної промисловості  
ABIT  
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção  
Сайт: www.abit.org.br 
 
 
Регіональні промислові асоціації  
 
Промислова федерація штату Сан-Пауло 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
Сайт: www.fiesp.org.br 
 
Асоціація торгівлі штату Паранá 
Associação Comercial do Paraná 
Сайт: www.acpr.com.br  
 

http://www.sinaval.org.br/
http://www.abit.org.br/
http://www.fiesp.org.br/
http://www.acpr.com.br/
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Промислова федерація штату Паранá 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
Сайт: www.fiepr.org.br 
 
Промислова федерація штату Акре 
Federação das Indústrias do Estado do Acre 
Сайт: www.fieac.org.br 

 
Промислова федерація штату Алагоас 
Federação das Indústrias do Estado de Alagoas 
Сайт: www.fiea.org.br 

 
Промислова федерація штату Амапá 
Federação das Indústrias do Estado do Amapá 
Сайт: www.sindindustria.com.br/ap 

 
Промислова федерація штату Амазонас 
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 
Сайт: www.sindindustria.com.br/am 

 
Промислова федерація штату Баія 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
Сайт: www.fieb.org.br 

 
Промислова федерація штату Сеарá 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
Сайт: www.sfiec.org.br 

 
Промислова федерація Федерального Округу 
Federação das Indústrias do Distrito Federal 
Сайт: www.sistemafibra.org.br 

 
Промислова федерація штату Еспіріту-Санто 
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo 
Сайт: www.sistemafindes.org.br 

 
Промислова федерація штату Гойас 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
Сайт: www.sistemafieg.org.br 

 
Промислова федерація штату Мараньяо 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão 
Сайт: www.fiema.org.br 

 

http://www.fiepr.org.br/
http://www.fieac.org.br/
http://www.fiea.org.br/
http://www.sindindustria.com.br/ap
http://www.sindindustria.com.br/am
http://www.fieb.org.br/
http://www.sfiec.org.br/
http://www.sistemafibra.org.br/
http://www.sistemafindes.org.br/
http://www.sistemafieg.org.br/
http://www.fiema.org.br/
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Промислова федерація штату Мато-Гросо 
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso 
Сайт: www.fiemt.com.br 

 
Промислова федерація штату Мато-Гросо-ду-Сул 
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul 
Сайт: www.fiems.org.br 

 
Промислова федерація штату Мінас-Жераїс 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
Сайт: www.fiemg.com.br 

 
Промислова федерація штату Парá 
Federação das Indústrias do Estado do Pará 
Сайт: www.fiepa.org.br 

 
Промислова федерація штату Параíба 
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba 
Сайт: www.fiepb.com.br 
 
Промислова федерація штату Пернамбуко 
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 
Сайт: www.fiepe.org.br 

 
Промислова федерація штату Піауї 
Federação das Indústrias do Estado do Piauí 
Сайт: www.fiepi.com.br 

 
Промислова федерація штату Рорайма 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
Сайт: www.fier.org.br 

 
Промислова федерація штату Рондоніа 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia 
Сайт: www.fiero.org.br 

 
Промислова федерація штату Ріо-де-Жанейро 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
Сайт: www.firjan.org.br 

 
Промислова федерація штату Ріо-Гранде-ду-Норте 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 
Сайт: www.fiern.org.br 
 

http://www.fiemt.com.br/
http://www.fiems.org.br/
http://www.fiemg.com.br/
http://www.fiepa.org.br/
http://www.fiepb.com.br/
http://www.fiepe.org.br/
http://www.fiepi.com.br/
http://www.fier.org.br/
http://www.fiero.org.br/
http://www.firjan.org.br/
http://www.fiern.org.br/
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Промислова федерація штату Ріо-Гранде-ду-Сул 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
Сайт: www.fiergs.org.br 
 
Промислова федерація штату Санта-Катаріна 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
Сайт: www.fiescnet.com.br 
 
Промислова федерація штату Сержипі 
Federação das Indústrias do Estado de Sergipe 
Сайт: www.fies.org.br 
 
Промислова федерація штату Токантінс 
Federação das Indústrias do Estado de Tocantins 
Сайт: www.fieto.com.br 

 
 
 
 
 

http://www.fiergs.org.br/
http://www.fiescnet.com.br/
http://www.fies.org.br/
http://www.fieto.com.br/
http://www.fieto.com.br/
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Додаток ІІІ 
Найбільші дистрибуційні мережі та торговельні компанії  
 
Grupo Carrefour Brasil 
https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/en/ 
https://www.carrefour.com.br/ 
 
Grupo Pão de Açúcar (GPA) 
https://www.gpabr.com/en/ 
https://www.paodeacucar.com/ 
https://www.extra.com.br/ 
https://www.assai.com.br/ 
 
Grupo Big (ex-Wallmart) 
https://www.big.com.br/ 
 
Grupo Cencosud 
https://www.gbarbosa.com.br/ 
 
Irmãos Muffato & Cia LTDA  
https://www.supermuffato.com.br/ 
 
SDB Comércio de Alimentos LTDA  
https://www.comperdelivery.com.br/ 
 
Supermercados BH Comércio de Alimentos LTDA  
http://www.supermercadosbh.com.br/belo-horizonte/ 
 
Companhia Zaffari Comércio e Indústria  
http://www.grupozaffari.com.br/ 
 
DMA Distribuidora S/A  
https://www.epa.com.br/ 
 
Sonda Supermercados Exportação e Importação AS  
https://www.sondadelivery.com.br/ 
 
Magazine Luiza 
https://www.magazineluiza.com.br/ 
 
Amaggi 
https://www.amaggi.com.br/en/ 
 
 

https://www.gpabr.com/en/
https://www.paodeacucar.com/
https://www.extra.com.br/
https://www.assai.com.br/
https://www.gbarbosa.com.br/
https://www.comperdelivery.com.br/
http://www.supermercadosbh.com.br/belo-horizonte/
https://www.sondadelivery.com.br/
https://www.magazineluiza.com.br/
https://www.amaggi.com.br/en/
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Grupo Ultra 
http://www.ultra.com.br/ 
 
Cisa Trading 
https://cisatrading.com.br/ 
 
Comexport 
http://www.comexport.net.br/en/ 
 
Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A 
Emporio dos Cosmeticos Importacao e Exportacao Ltda 
https://www.bloomberg.com/profile/company/8180506Z:BZ 
 

 

 

Контакти Посольства України в Бразилії  
Адреса: SHIS, QІ-05, Conjunto-04, Casa-02, LAGO SUL CEP 71615-040 Brasília-DF, BRASIL 
телефон:  +55-61-33-65-14-57 
факс: +55-61-33-65-21-27 
e-mail: emb_br@mfa.gov.ua 
http://brazil.mfa.gov.ua/pt 
https://www.facebook.com/embaixadaucraniabrasil 
https://twitter.com/UKRinBRA 
 

http://www.ultra.com.br/
https://cisatrading.com.br/
http://www.comexport.net.br/en/
https://www.bloomberg.com/profile/company/8180506Z:BZ
tel:+55-61-33-65-14-57
tel:+55-61-33-65-21-27
mailto:emb_br@mfa.gov.ua
http://brazil.mfa.gov.ua/pt
https://www.facebook.com/embaixadaucraniabrasil
https://twitter.com/UKRinBRA

